
אני בחברה  - כוחות ויכולות

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

מערך שיעור
יש בנו מרכיבים

מרכיב  נוסף  היהודי  אצל  אולם  יהודי.  שאינו  למי  דומה  הוא  ובכך  ונפש,  מגוף  מורכב  היהודי 
משמעותי  שאינו קיים אצל הגוי והוא - הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוק ממעל ממש. 

כל אחד מהמרכיבים - הגוף, הנפש והנשמה שונים מאוד בשאיפותיהם ובדברים המשמחים 
אותם. בשיעור זה תערך הכרות כללית עם שלושת המרכיבים של היהודי.

התלמידים יבדילו בין שלושה מרכיבים שונים שנמצאים ביהודי. א. 
התלמידים יבחינו כי הנשמה האלוקית היא המבדילה את היהודי מהגוי. ב. 

פתיחה:   אחד או שלושה?                                        15 דקות, מליאה

פעילות 1:   כל מרכיב והאמירות שלו                            10 דקות, מליאה

פעילות 2:   נשמה רק ליהודי                                        10 דקות, יחידני / זוגות

סיום:   הנשמה משנה את כל התמונה               10 דקות, מליאה

- הזמנה להתוועדות יום הולדת )נספח 1(
- דו שיח )נספח 2(

) - דמות – שרי  )נספח 3 
( + שלוש רצועות בצבעים שונים, עדיף בצבעים שנבחרו לויכוח - אמירות לפעילות 1 )נספח 4  

 ) - דף העבודה )נספח 5 
- בריסטולים צבעוניים בשלושה צבעים שישמשו ככתרים בפעילות הפתיחה

כיתה ג’
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
יש בנו מרכיבים

המורה יתלה על הלוח הזמנה ליום הולדת )נספח 1(.
המורה יספר לתלמידים: “מיד לאחר חלוקת הזמנות ליום הולדתה של שרי פרץ ויכוח בכיתתה בנושא המתנה שאותה 
רוצים לקנות לה”. שלושה תלמידים יוזמנו ליטול חלק בויכוח. לכל אחד מהם יהיה “כתר” מבריסטול. כל אחד מהכתרים 
יהיה בצבע אחר וישקף זווית ראייה שונה בבחירת מתנה ראויה: צהוב- הגוף, אדום- הנפש. כחול- הנשמה. התלמידים 

יקריאו את הויכוח )נספח 2( כשכל אחד מהם מקריא את הקטע שלו בתורו.
המורה יעלה שאלות  לדיון בכיתה: האם המתנה מיועדת לאדם אחד או לשלושה אנשים? כיצד יתכן שמתנות כה שונות 

יתאימו לאדם אחד?
התשובה תהיה שבתוך כל יהודי ישנם כל שלושת הסוגים וכל אחד מהם דורש דברים אחרים ונהנה מדברים אחרים.

המורה יתלה על הלוח דמות בובה )נספח  3(  הוא יצביע על הדמות - זה הגוף של שרי וישאל את הכיתה: “איזו מתנה 
מתאימה לגוף של שרי, מה ישמח אותה?” )אביזרים לשיער, כלי כתיבה מיוחדים, תיק צד(  המורה יפתח “חלון” בבובה, 
מה ישמח את הנפש )הרגשות( של שרי? )ברכה יפה, מסיבה מושקעת( המורה יפתח ‘חלון’ נוסף, מה ישמח את הנשמה 

שלה? )סידור, מעשה התנדבות לכבוד יום ההולדת(
בח”י באלול נולד אדמו”ר הזקן שכתב את ספר התניא. בספר הזה הוא מספר לנו שהנשמה של יהודי מיוחדת מאוד. הגוף 

והנפש שראינו אצל שרי יש גם לגוי, אך נשמה אלוקית יש רק ליהודי.

לאחר שהבחנו בשלושה מרכיבים אצל היהודי נשייך אמירות למרכיב המתאים באמצעות משחק.
התלמידים יעבירו מאחד לשרי קופסא ובתוכה קטעים של אמירות שונות )נספח 4( ובנוסף גם שלוש רצועות בריסטול 
בצבעים שפורטו בפתיחה )לשיקול המורה- יתכן ומבחינת גודל הכיתה כדאי להכפיל את הכמות ולהעביר לשתי קופסאות 
שתעבורנה בכיתה במקביל(. כשהמורה ייתן את האות )באמצעות מחיאת כף וכדו’( הקופסא תיעצר ומי שהקופסא בידיו 
יקריא את הפתק וישייך אותו לאחד המרכיבים או לחילופין אם ישלוף דף צבעוני הוא ידגים אמירה מתאימה לצבע שהוציא. 

פעילות 1:  כל מרכיב והאמירות שלו 

פתיחה: אחד או שלושה? 

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
יש בנו מרכיבים

המורה יחלק לתלמידים את דף העבודה )נספח 5( ובו סיפור העוסק בהבדל בין גוי ליהודי המתבטא בכך שהמטרה של 
היהודי בעשיית פעולות גשמיות היא לעבוד את ה’ לעומת זאת הגוי ממלא מאוויים גשמיים לשם מטרות גשמיות. בהמשך 

לסיפור תהיה משימה וציור המבטא את אחד המרכיבים. 

אחד התלמידים יקרא בפני המליאה את הסיפור. באמצעות כמה שאלות הבהרה יחודד המסר של הסיפור. בהמשך יציגו 
התלמידים את הציורים שהכינו והכתה תנחש לאיזה מרכיב הוא קשור.  

פעילות 2: נשמה - רק ליהודי 

סיום: הנשמה משנה את כל התמונה 

שיעור מס' 1 חב"ד חכמה – פותחים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 
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שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 1: 

ֲחֵברֹות ְיָקרֹות,

ַמח ְלַהְזִמיְנֶכן  ֶאְשׂ

ֶדת,  ְלִהְתַוֲעדּות יֹום ֻהֶלּ
ם  ְתַקֵיּם ִאם ִיְרֶצה ַהֵשּׁ ִתּ ֶשׁ

רֹוׁש 30,  ֵביִתי, ְרחֹוב ַהְבּ ְבּ

ֵרי.  ְשׁ יֹום ְרִביִעי ד' ִתּ ְבּ

ה ִלְראֹוְתֶכן,  ְמַחָכּ

ִני. ָשׁ



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 2: 

ִני? ָנה ֶאְקֶנה ְלׁשָ ָאדֹם: ֵאיזֹו ַמּתָ

ְתרֹון? לֹא ֶאְצִלי... ָעָיה ְוַהּפִ ׁש ּבְ ָצהֹב: ַמּמָ

ׁשּוט ַלְחׁשֹב ַיַחד... ַחד – ּפָ ִלי ּפַ ִריְך ּבְ ּצָ ֶבת ׁשֶ תֹם: ֲאִני חֹוׁשֶ ּכָ

ָאדֹם: ָידּוַע ְלָכל ַהֲחֵברֹות
ּיֹות ָער ְוֻגּמִ ּוֵטי ׂשֵ ִני אֹוֶהֶבת ִקּשׁ ָ ּשׁ ׁשֶ  

ַפע ְוֶאֱארֹז ֲחִגיִגי, ׁשֶ ֶאְקֶנה ָלּה ּבְ  
ָנִתי. ַמּתְ ַמח ּבְ ׂשְ י ּתִ ֵאין ָסֵפק ּכִ  

ים ַחּמֹות, ב ִעם ִמּלִ ׁשּוט ֶאְכּתֹב ָלּה ִמְכּתָ ָצהֹב: ּפָ
ל ַהֲחֵברֹות. ין ּכָ ה ִהיא ֲהִכי ְיָקָרה ִלי ִמּבֵ ּמָ ּכַ  

יׁש ֲחׁשּוָבה ּוְמֻיֶחֶדת, ְרּגִ ְך ּתַ אי ּכָ ַוּדַ  
ֶדת?... יֹום ֻהּלֶ ה ּבְ ָמה יֹוֵתר ַמְתִאים ִמּזֶ  

ה, ִפּלָ ּתְ ם ּבַ ה ְלִהְתַקּדֵ ִמיד ְמַנּסָ ִני ּתָ תֹם: ׁשָ ּכָ
ה. ֻעּלָ אּוַלי ִסּדּור ָיֶפה ִיְפַעל ֶאת ַהּפְ  

ת ְצָדָקה ַלֶחֶדר א ֻקּפַ ּמָ ׁשֶ  
ֵסֶדר? ְוָאז ַהּכֹל ִיְהֶיה ּבְ  

ׁש ִחיָדה, אן? זֹו ַמּמָ ַיַחד: ֶרַגע! ָמה קֹוֶרה ּכָ ן ּבְ ּלָ ּכֻ
ְלִמידֹות אֹו ְלַתְלִמיָדה? לֹוׁש ּתַ ָנה ִהיא ְלׁשָ ּתָ ַהּמַ



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 3: 



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

נספח 4: 

ִליָדה. ְך אֹוֶהֶבת ְגּ ל ָכּ ֲאִני ָכּ

ֲאִני ֲהִכי ֲחׁשּוָבה.

יב ַרק ְלַעְצִמי ַאְקִשׁ

ר? יַע ֲארּוַחת ֶעֶשׂ ִגּ ָבר ַתּ ָמַתי ְכּ

ק ִלי... ִהי ׁשֹוקֹוָלד? ִמְתַחֵשּׁ ֵיׁש ְלִמיֶשׁ

אֹוֲהִבים אֹוִתי. יף ִלי ָלַדַעת ֶשׁ ֵכּ

תֹוָרה ּיּון ְבּ ׁש ְמֻאְכֶזֶבת ֵמַהִצּ ֲאִני ַמָמּ

ם ִמיד ְקׁשּוָרה ְלַהֵשּׁ ֲאִני ָתּ

ֲאִני אֹוֶמֶרת ֶזה ֱאֶמת ל ָמה ֶשׁ ָכּ

ַח אֹוִתי ְלַקֵיּם ִמְצוֹות ֵמּ ְמַשׂ

ם ֲאִני ֵחֶלק ֵמַהֵשּׁ

ִליחּות ם ְשׁ י ָלעֹוָלם ְלֵשׁ ְעִתּ ִהַגּ

ם רֹוֶצה ַהֵשּׁ ַדאי ְלַקֵיּם ָמה ֶשׁ ְכּ

ֵמַח. ִיְּהֶיה ִלי ָשׂ ָחׁשּוב ִלי ֶשׁ

יִני ַוֲאִני ֲעצּוָבה י ִעם ִדּ ַרְבִתּ



שיעור 1 חב"ד חכמה פותחים

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 1מי את? הכרות עם הנשמה 

ף ֲעבֹוָדה ּדַ

י ַההֹוָראֹות. ָאה ַעל ּפִ מּות ַהּבָ יבּו ֶאת ַהּדְ 1. ַהְרּכִ
ֶדר  ּפּור ְלִפי ַהּסֵ יבּו ֶאת ַהּסִ ִטים ְוַהְרּכִ ּפָ ׁשְ 2. ִקְראּו ֶאת ַהּמִ

ל ְיהּוִדי ל ּכָ ִניִמי ׁשֶ ַהֵחֶלק ַהּפְ
ֵכן ְוֵיָראּו ּדֹוִמים?   ִחיצֹוִנּיּות ִיּתָ ֲהֵרי ּבְ

ֵאלֹות.        ה ׁשְ ּמָ ן ּכַ ם ּכֵ ֲאלּו אֹותֹו ּגַ הּוִדי ְוׁשַ ָרת ַהּיְ ָ ן ִקְראּו ְלֶבן ִצּיֹון ַהּשׁ ְלַאַחר ִמּכֵ

ׁשּוט. הּוִדי ַהּפָ יב ַהּיְ ם, ֵהׁשִ ֵ ֵדי ַלֲעבֹד ֶאת ַהּשׁ ה ַחי? ּכְ ם ָמה ַאּתָ ֵדי ִלְחיֹות. ּוְלׁשֵ ה אֹוֵכל? ּכְ ם ָמה ַאּתָ ם. ְלׁשֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ לֹוְמָך? ּבָ ָמה ׁשְ

יב.   לֹוְמָך? טֹוב, ֵהׁשִ ָמה ׁשְ

ֵאלֹות  ה ׁשְ ּמָ ֲאלּו אֹותֹו ּכַ ֵרת ְוׁשַ ׁשָ ד ְלִאיָון ַהּמְ ִקְראּו ִמּיָ

ׁשּוט ְלגֹוי?    ין ְיהּוִדי ּפָ ל ּבֵ ַהִאם ֵיׁש ַהְבּדֵ

ָכר.    ּתֹות ּכֹוִסית  ׁשֵ אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ֵדי ׁשֶ ה ַחי? ּכְ ם ָמה ַאּתָ יב ַהּגֹוי. ּוְלׁשֵ ֵדי ִלְחיֹות, ֵהׁשִ ה אֹוֵכל? ּכְ ם ָמה ַאּתָ ְלׁשֵ

"ּב ְוָאִחיו ָהַרָז"א   ַ י ָהַרּשׁ חּו ָהַרּבִ ָהיּו ְיָלִדים, ִהְתַוּכְ ׁשֶ ַעם, ּכְ ּפַ

ָטן( דֹול ַלּקָ רּו ֵמַהּגָ ּדְ ט ִהְסּתַ ּפָ ׁשְ ִרים ְלַצד ַהּמִ ְסּפָ ְבּתְ ָנכֹון, ַהּמִ ִדיָקה: ִאם ִהְרּכַ )ּבְ

ט: ּפָ ׁשְ ִליִמי ֶאת ַהּמִ ַהׁשְ
ם ְיהּוִדי ְוַגם ּגֹוי  ____________ ּגַ ּפּור לֹוְמִדים ׁשֶ ֵמַהּסִ
ֵדי ___________________ ה זֹאת ּכְ ֲאָבל ְיהּוִדי עֹוׂשֶ

אֹות, ימֹות ַהּבָ ׂשִ ַאַחת ֵמַהּמְ ַחר ּבְ ּבְ

ָמה ׁשָ ֶפׁש/ַהּנְ 1. ַלֲערְֹך ֵרָאיֹון ִעם ַהּגּוף/ַהּנֶ
י: ____________ ַחְרּתִ ּבָ יב ׁשֶ ְרּכִ ַהּמַ

ִרי ָלנּו ְקָצת ַעל ַעְצֵמְך.  ה ַסּפְ ׁשָ ַבּקָ לֹום ָלְך,  ________. ּבְ ׁשָ
ְמָחה, ֲאִני אֹוֶהֶבת ְל___________________ ְולֹא אֹוֶהֶבת ְל_______________________________.  ׂשִ ּבְ

__________ ׁשֶ ְהֶיה טֹוב ְל________ ְלֻדְגָמה ּכְ ּיִ ָחׁשּוב ִלי ׁשֶ

ם? ְנּתֶ ּוַ יב ִהְתּכַ ַנֵחׁש ְלֵאיֶזה ַמְרּכִ ה ּתְ ּתָ ִליָאה ְוַהּכִ ּמְ ּיּור ּבַ יגּו ֶאת ַהּצִ ר ִצּיּור.  ַהּצִ 2. ְלַצּיֵ

122
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90

85

37

21

נספח 5: 



אני בחברה  - כוחות ויכולות

מערך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

בשיעור הקודם נלמדו שלושת המרכיבים שביהודי. שיעור זה מתמקד בכך שבניגוד לגוף ולנפש 
ה”זועקים” את צרכיהם, הרי שעל היהודי מוטל להתאמץ לשמוע את קול הנשמה האלוקית 
והנפש אינם תמיד לטובתו,  כי דרישות הגוף  ולזהות את צרכיה. בנוסף, על היהודי להתבונן  
וזאת בניגוד לרצון הנשמה הרוצה שהיהודי יוציא לפועל את רצון ה’ בעולם, שזה וודאי לטובתו.

 

 

התלמידים יבחינו בהבדלים בין הגוף והנפש לנשמה. א. 
התלמידים יסיקו כי ההקשבה לנשמה  דורשת השקעה. ב. 

התלמידים ילמדו כי משתלם לציית לנפש האלוקית  מבחינה גשמית ורוחנית ג. 

פתיחה:   למי מקשיבים?                                        10 דקות, מליאה

פעילות 1:   במי נבחר?                                      10 דקות, מליאה

פעילות 2:   שני עולמות ואלוקים אחד                         10 דקות, מליאה

סיום:   הרווח האמיתי                                    15 דקות, מליאה

- שרי, הדמות משיעור 1 
- מכתבי השכנוע )נספח 3(

- סיפור “שני עולמות ואלוקים אחד” )נספח 5(
) - אמירות לתליה על הלוח )נספח 1 

( אם יש מפלסטיק - עדיף. - סטטוסקופ )נספח 2 
 ) - אוזן )נספח 4 

- 10 רצועות בריסטול מהודקות כמו כתר בשלושת צבעי המרכיבים כפי שהשתמש המורה 
  בשיעור הקודם )כתום, אדום, צהוב(

שיעור מס' 2 חב”ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

כיתה ג’
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

המורה יתלה על הלוח את שרי, דמות הבובה מהשיעור הקודם. לשרי יש שלושה דברים שמטרידים אותה. המורה יתלה 
את האמירות על הלוח )נספח 1( וישאל את התלמידים: “נחשוב יחד איזה צורך תרגיש שרי הכי חזק? איזה צורך לא יתן 
לה להמשיך בסדר היום הרגיל שלה?” הכיתה תדרג  את הצרכים לפי הסדר בו סביר כי שרי תתייחס אליהם )גוף, נפש, 
נשמה( המסקנה תהיה שאם שרי לא תקשיב לנשמה שלה בצורה מכוונת היא פשוט לא תשמע אותה, בניגוד לנפש ולגוף 

שהצרכים שלהם נשמעים יותר.
של  תפקידו  כי  יסביר  הוא   .))2 )נספח  מצויר  או  )מפלסטיק  סטטוסקופ  ויחבוש  ה’מאזין’  שיהיה  תלמיד  יבחר  המורה 
הסטטוסקופ של הרופא להאזין לנשימות. גם בכיתה נאזין לרצונות שלנו עם הסטטוסקופ המיוחד הזה. התלמיד יחבוש 
את הסטטוסקופ ויספר לכיתה מה רצה הגוף שלו באותו בוקר? המורה יעביר את הסטטסקופ לתלמידים נוספים שיספרו 

לכיתה מה רצתה מהם הנשמה באותו בוקר? מה אמרה להם הנפש לעשות? מה אמר הגוף?
סיכום ביניים:

כשם שבאזנים של הגוף קל לנו לשמוע צעקות ושומעים אותן ללא מאמץ, ואילו כדי לשמוע את הנפש )פעימות הלב( 
הולכים לרופא כדי שישמע עם מכשיר מיוחד, כך הנשמה - בגלל העדינות שלה, יש להקשיב לה בצורה מיוחדת, אחרת 

היא לא תָשמע.

שלב א’: הבנו שלא פשוט  להשמע לנשמה אך מדוע חשוב כל כך לשמוע אותה? כדי להבין מדוע דווקא לנשמה כדאי 
והכיתה תחליט למי  לו תמיד,  יספר מדוע כדאי להשמע  וחשוב להשמע תערך בכיתה הצבעה. כל אחד מהמרכיבים 

באמת כדאי להשמע תמיד.
כל תלמיד יקבל אוזן חצויה ואוזן שלימה. המורה יקריא את נאומי השכנוע של כל מרכיב )נספח 3( והתלמידים יבחרו 
במי שתמיד פועל לטובתם. המרכיב שיש להשמע לו רק לפעמים, יסומל באמצעות אוזן חצויה, והמרכיב שיש להשמע 

לו תמיד, יסומל באמצעות אוזן שלימה. )נספח 4(
מסקנה: למרכיבים )כמו רצון הנפש, או צרכי הגוף( לפעמים כדאי להשמע ולפעמים לא. אך הנשמה היא חלק מה’ ולכן 

תמיד תמיד כדאי להקשיב לה ולשמוע בקולה.

פעילות 1:  במי נבחר?

פתיחה: למי מקשיבים? 

שיעור מס' 2 חב”ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

כיתה ג’
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המורה יקריא את סיפור “שני עולמות ואלוקים אחד” )נספח 5(. לגיוון ניתן לחלק את הסיפור בין שלושה תלמידים כדי 
שכל אחד מהם יקרא קטע.

סיכום ביניים:
יפנה את השאלה לכיתה, מדוע  לנו להיות מאושרים באמת. המורה  גורמת  ושני עולמות’  ‘אלוקים אחד  האמונה שיש 
הנשמה פועלת באמת לטובת היהודי? )מקדמת את היהודי למטרה האמיתית שלשמה נברא - לעבוד את ה’, וזהו הרצון 
האמיתי של כל יהודי. ישנו  גם רווח צדדי מקיום רצון ה’- הרגשת סיפוק, רוגע, הצלחה וכו’(. כאשר מקשיבים לנשמה, 

שומעים שהיא אומרת לנו לוותר, להתחשב בזולת וכן למלא את רצון ה’.

המורה יעביר בכיתה עשרה כתרים מבריסטול המחולקים לצבעי המרכיבים. המורה יפעיל מוזיקה וכשיעצור את המנגינה, 
כל תלמיד שכתר נעצר אצלו יחבוש אותו ויאמר מה הרצון של אותו מרכיב. התלמיד יחוה דעתו אם במקרה כזה כדאי 
לממש את רצונו ומדוע. לאחר מכן, הכיתה יכולה להציע רשימת רווחים שאותם מקבלים אם נשמעים לנשמה, כאשר 

בהתחלה יציינו שמקיימים את רצון ה’ שזה הרווח האמיתי.

פעילות 2: שני עולמות ואלוקים אחד

סיום: הרווח האמיתי 

אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
אלוקים אחד ושני עולמות

שיעור מס' 2 חב”ד בינה – מתבוננים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

שלב ב’: המורה יספר על הרבנית חנה אמו של הרבי: ב-ו’ בתשרי יחול יום פטירתה של הרבנית חנה, אימו של הרבי. 
הרבנית חנה ורבי לוי יצחק, הוריו של הרבי, חיו במסירות נפש ברוסיה בשנים שבהן היה אסור לשמור תורה ומצוות, ומי 
ששמר תורה ומצוות נענש. מה הגוף יאמר לעשות במקרה כזה? מה הנשמה? המורה יספר כי בפועל שמרו הוריו של 
וכן בתקופת מאסרו.  הרבי את המצוות במסירות נפש, כשהרבנית חנה מסייעת לבעלה הצדיק משך כל שנות רבנתו 
הרווח מפעילותה לא היה רק אישי אלא גם של כל עם ישראל. בזכותה רבי לוי יצחק עזר למאות יהודים לקיים מצוות 

רבות וחשובות ובזכותה גם ניצלו הכתבים שלו, כך שכולם יוכלו ללמוד בהם.

כיתה ג’

16



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

"ֲאִני ְרֵעָבה 
ֵמַהּבֶֹקר 

ִי." לֹא ָאַכְלּת



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

ַח 
ת ְלַנּצֵ

ֶב
"ֲאִני ַחּיֶ

ּיּוִרים  ת ַהּצִ
ַתֲחרּו

ּבְ

ׁש."
ׁש חֶֹד

ִלְכבֹוד רֹא



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

ה 
ָ ִּת ַּכ "ָלַמְדנּו ַהּיֹום ּב

ְָך  ָל ּכ ָה, ֲאִני ּכ ֻאּל
ְ ַעל ַהּג

הּו טֹוב 
ֶׁ רֹוָצה ַלֲעׂשֹות ַמּש

ִיַח ָיבֹוא  ָׁש ֶּמ ְֵדי ׁש ּכ
ַמֵהר."



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 2: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 3: 

תלמידים נכבדים,

אני הגוף. אני חשוב ומשמעותי לכן תמיד הקשיבו רק לי. אני דואג 
שתשנו כשצריך, שתאכלו, שתשתו. לכן אני מאוד חשוב, כלומר, בדרך 

כלל... שימו לב שלפעמים אני אומר לכם לאכול המון סוכריות טופי וזה 
לא ממש בריא, או לבקש עוד ועוד פיצה עם המון גבינה צהובה. מה 

לעשות? זה אני, כשטעים, קשה לי להתגבר. נו, אף אחד אינו מושלם... 
וכשאתם עייפים ופשוט קשה לכם לקום בבוקר ואתם מאחרים לבית 
ספר, אז זה שוב אני. אני לוחש לכם שלא משנה כמה ישנתם - תשנו 

עוד...לכן כדאי לבחור בי....

תלמידים נכבדים,

 נכון תמיד שואלים איך אתם מרגישים? זה בגלל שרגשות הם כל כך 
חשובים...צריך להקשיב לנפש, אך האמת היא שלהשמע רק לנפש, זה 

עלול להיות בעייתי. אם נניח שאתם מאוד מאוד כועסים, אני יכולה 
להציע לכם לשבור צלחת או שתיים, וגם אם אתם מאוד עסוקים ויש 

לכם מחר מבחן בחשבון אני יכולה לארגן שמרוב לחץ תשכחו את כל לוח 
הכפל. לא נעים... אני גם יכולה לגרום לכם שתהיו כל כך ביישנים עד 

שתשתקו גם כשיש לכם משהו ממש חשוב לומר... תבינו, אין כמו 
הנפש! צריך להרגיש ולחיות רק על פי הנפש... תבחרו רק בי!

זו אני, הנשמה. הכינוי שלי זה חלק אלוק ממעל ממש. חלק מה'. באמת. 
ולא רק שאני חלק ממנו, אני תמיד קשורה אליו. אני אחראית לזה 

שתתנהגו באהבת ישראל ותתחשבו בחברים. לדוגמא אם מישהו הגיע 
עצוב לכיתה אני אדאג שתשמחו אותו. אני גם אחראית לזה שתגידו 
תהילים, תתפללו ותתחברו לה' וגם אם אתם מאוד נעלבתם, תצליחו 

להתאפק. אני אף פעם לא משקרת לכם כי אני חלק מה' שהוא אמת, אז 
גם אני-כולי אמת...



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 4: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 2מי את? הכרות עם הנשמה  חב"ד בינה מתבוננים

נספח 5: 

ַמֲאָסר. י"צ ּבְ י ָהַרּיַ ִסּפּור ָהַרּבִ

ַמֲאָסר ב ּבְ י"צ ָיׁשַ י ָהַרּיַ ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ִמיִדית לֹא ָסר, ְרּכֹו ַהּתְ ִמּדַ

ם רֹוֶצה  ֵ ַהּשׁ ָמה ׁשֶ ב ַרק ּבְ ֵ ִהְתַחּשׁ
ה. ַהחֹוֵקר ִיְהֶיה ְמֻרּצֶ ַאג ׁשֶ ְולֹא ּדָ
ַאַחת ַהֲחִקירֹות ָזַעם ַהחֹוֵקר ּבְ

לֹא ֶאְהֶיה ַסְבָלן יֹוֵתר
ַלף ּובֹו ִנְפֵנף ַמֵהר ח ׁשָ יסֹו ֶאְקּדָ ִמּכִ
ר" ים ְלַדּבֵ ַרם ְלַרּבִ ה ּגָ ֲעצּוַע ַהּזֶ "ַהּצַ
תֶֹקף ְללֹא ַחת יצ ּבְ י ָהַרּיַ ָאַמר ָהַרּבִ

ה ְלָכְך ִהיא ַאַחת: ּבָ ַהּסִ
ֵני ֱאלִֹקים ְועֹוָלם ֶאָחד  ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ִמי ׁשֶ

ַחד ֲעצּוַע ֶזה ְיעֹוֵרר ּבֹו ּפַ ּצַ אי ׁשֶ ַוּדַ
ֵני עֹוָלמֹות ֶוֱאלִֹקים ֶאָחד ַאְך ִלי ֵיׁש ׁשְ
ֶאְפַחד... ְוָעַלי ַצֲעצּוַע ֶזה לֹא ּפֹוֵעל ׁשֶ



אני בחברה  - כוחות ויכולות

מערך שיעור
למי מקשיבים?

בהמשך לשיעורים הקודמים בהם נלמד נושא המרכיבים השונים של היהודי ומה מאפיין כל אחד 
הרצונות  בין  סתירה  קיימת  בו  במצב  החלטה  קבלת  של  המעשי  בפן  יתמקד  זה  שיעור  מהם, 
השונים. לדוגמא, בין הגוף )הרוצה לישון הרבה( לבין השכל של הנשמה האלוקית )המסבירה שיש 
לקום בזמן לתפילה ולבית הספר( ומה הם האמצעים שאיתם יכול היהודי להגיע להחלטה נכונה.

התלמידים יפנימו את חשיבות המחשבה לפני מעשה. א. 
התלמידים יקשרו בין הנלמד לקונפליקטים בחיי היום יום. ב. 

פתיחה:           מחשבה תחילה                               15 דקות, מליאה

פעילות מרכזית:   המעשה הוא העיקר                          20 דקות, זוגות / קבוצות, מליאה

סיום:                   הטיפ שלי לעצירה נכונה                  10 דקות, יחידני, מליאה

- שרי הדמות מהשיעורים הקודמים
) - תמונות צומת ומכוניות, רמזור )נספח 1 

) - תמונות למקרים )נספח 2 
) - דפים בצורת תמרור )נספח 3 

שיעור מס' 3 חב”ד דעת - מתחברים  כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

כיתה ג’
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אני בחברה  - כוחות ויכולות

מהלך שיעור
למי מקשיבים?

המורה יספר לכיתה שלשרי, הדמות מהשיעור הקודם יש התלבטות: דיני הכעיסה את שרי  ואיבדה שני טושים יקרים 
ואת הצומת  ויתלה את המכוניות  יעזר במשל של כביש  שלה. מה שרי תעשה? כדי להמחיש את הקונפליקט המורה 
)נספח 1(, המורה יראה לכיתה את הצומת והמכוניות הרוצות להתפרץ לכביש. זהו בעצם המאבק שמתרחש אצל שרי. 
מצד אחד, מדת הכעס בנפש של שרי רוצה לפגוע בחזרה בדיני, אך הנשמה של שרי אינה רוצה שהיא תעשה זאת אלא 

שתגיב ברוגע ותחפש פיתרון אחר. 
כל המכוניות )המרכיבים: הנפש והנשמה( רוצות להתפרץ להחלטה של שרי ולהגיד לה מה לעשות. 

המורה ישאל: “האם גם לכם זה קרה? “התלמידים ישתפו את חבריהם במקרים דומים של התנגשויות. ואז ישאל המורה: 
“יש לכם פתרון לשרי?”

המורה יציב רמזור )נספח 1( בצומת ויגלה את אורות הרמזור בהדרגה. )אדום עוצרים, צהוב חושבים ומקשיבים לשכל 
של הנשמה האלוקית, ירוק - מבצעים(

המורה יחזור להתלבטות של שרי וישאל את התלמידים מהי התגובה הנכונה לדעתם בהתאם לרמזור )הנשמה אומרת 
שלא כדאי לנקום, אולי כדאי לנסות ולשוחח עם ריבקי ולספר לה כמה נפגעה אולי לא התכוונה וכו’(.

התלמידים יתחלקו לזוגות או לקבוצות ויקבלו תמונה )נספח 2( ויכתבו קונפליקט ופתרון אפשרי לפי המבנה של הרמזור 
)עוצרים, מקשיבים לשכל של הנשמה , פועלים(. אחר כך יציגו במליאה לפי בחירתם ויציגו את הפתרון לאור דגם הרמזור.

פעילות מרכזית: המעשה הוא העיקר 

ויכתבו סיסמא או רעיון  שמסייעים להם לעצור ולחשוב לפני ביצוע   )3 התלמידים יקבלו דפים בצורת תמרור )נספח 
פעולה וישתפו במליאה לפי בחירה.

פתיחה: מחשבה תחילה 

סיום: הטיפ שלי לעצירה נכונה  

שיעור מס' 3 חב”ד דעת - מתחברים   כוחות ויכולות - מי את? הכרות עם הנשמה 

כיתה ג’

18



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים

נספח 1: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים

נספח 2: 



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים



שיעור 1

אני בחברה / כוחות ויכולות

 כוחות ויכולות
שיעור 3מי את? הכרות עם הנשמה   חב"ד – דעתחב"ד בינה מתבוננים

מתחברים ומיישמים

נספח 3: 




